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 ( 1 )   صفحة           )         العام : (العلوم     المسار

  

صفحات 7االمتحان في  أسئلةالحظ أن   

 مملكة البحرین
 وزارة التربیة والتعلیم

قسم االمتحانات/  إدارة االمتحانات  
  اإلعدادي األول للصف الثانيالدراسي للفصل األول الدور  امتحان

م 2015/2016لعام الدراسي ل  
  ساعتان: الزمن                              العلوم                         : اسم المقرر 

========================================================================  
ــــ                                                                                                     :ــــــــؤال األولــالســــ

                                
ثم عبارة،اختر اإلجابة الصحیحة لكل . من متعدد االختیارنوع  تمثل العبارات أدناه سؤاًال من )أ  

.الرمز الممثل لها حول دائرة رسمأ     
    

 :على انه حیوانالمجاور یصنف الجندب  -1

 .غیر متماثل مفصلي -ب                           .متماثل جانبیا مفصلي - أ

     .رخوي غیر متماثل -ج.                             رخوي متماثل جانبیا -ج

                                                       

  :للرخویات لیستحدى الخصائص التالیة إ -2

            لها قدم عضلیة قویة  -ب                     .أصدافمغطى ب جسمها غالبا -أ      
 .تمتلك زوائد مفصلیة -د                              .یغلف جسمها عباءة -ج      

  
  بدرجة حرارة الوسط المحیط بها؟  وال تتأثرأي من مجموعات الحیوانات أدناه تبقى درجة حرارة أجسامها ثابتة  -3

  .البرمائیات -ب                                       . األسماك-أ         
  .ذوات الدم البارد -د                              .ذوات الدم الحار -ج         
 

  ما الذي یساعد األسماك العظمیة على التحكم في العمق الذي تسبح فیه؟ -4     

                          .القشور المغطاة بطبق مخاط -ب                                  .المثانة الغازیة - أ        
   .الهیكل الغضروفي -د                        الشكل االنسیابي للسمكة -ج       

                   
   ؟ما الذي یساعد مربو الطیور ومراقبوها تحدید بیئتها والغذاء الذي تأكله -5

        .هیكلها العظمي -ب                                       .الجهاز التنفسي -أ         

 .فقرات الذیل -د                  .شكل األجنحة واالقدام والمناقیر -ج      
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 ( 2 )   صفحة           )         العام : (العلوم     المسار

  

صفحات 7االمتحان في  أسئلةالحظ أن   

  لماذا سمي جزء من كل من طبقتي الثیرموسفیر والمیزوسفیر بطبقة األیونوسفیر؟ -6

 .ألنها ال تستطیع امتصاص الحرارة -ب       .         ألنها تمتص األشعة فوق البنفسجیة - أ

  .شحونة كهربائیاألن ذراتها م -د            .                 تتشكل فیهاالغیوم  ألن -ج

  

  ؟ما نوع الجبهة الهوائیة المبینة بالشكل المجاور -7

  . الرابضة -ب                     .الدافئة - أ        
  .الباردة -د                                   .الثابتة -ج        
  

  یقع القمر على استقامة ما طور القمر الذي نالحظه من األرض عندما  -8

  .بین الشمس واألرض واحدة    

  .ربیع أول -ب                              .محاق -أ          

 .تربیع ثاني -د                                     .بدر -ج         
     

  أي من الصفات التالیة تتصف بها الشمس؟  -9

  .ر اللوننجم متوسط الحجم أصف -ب                        .صفر اللونعمالق أنجم  - أ
  .نجم متوسط الحجم أحمر اللون  -د                         .نجم عمالق أحمر اللون -ج         
  

  ماهو الدور الذي یبدأ به النجم حیاته؟ -10     

 نجم أولي -ثقب أسود                                 ب - أ

  ينجم نیوترون -سحابة من الغازات                        د -ج

  :في المكان المخصص بین القوسین كل عبارة من العبارات التالیةاكتب اسم المفهوم العلمي  الذي یمثل  )ب 

  إحدى مجموعات المفصلیات تضم أكبرها حجما، ومعظمها مصدرا رئیسا لغذاء الكثیر من ) ................  ( -1      

   .ها السرطان وجراد البحرالحیوانات البحریة ومن                           

  .بیضة مغطاة بقشور صلبة تكیفت الزواحف مع الحیاة على الیابسة من خاللها  )................(  - 2        

  .ملیون كم 150ط بعد األرض عن الشمس، وتعادل متوس)  .................(  -3        

   .ها الضوء في سنة كاملةالمسافة التي یقطع )................. ( -4        
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 ( 3 )   صفحة           )         العام : (العلوم     المسار

  

صفحات 7االمتحان في  أسئلةالحظ أن   

ـــــــــــــؤال الثاني                                                                                                                :الســــ

  :تأمله وأجب عن األسئلة التي تلیه. یبین الشكل أدناه مجموعة من الحیوانات الالفقاریة  - أ
     

  
  
  
  

 ؟االسفنج وقندیل البحرما نوع التماثل في كل من   -1
 ............................:االسفنج -
  ...........................: قندیل البحر -

 الى أي مجموعات الالفقاریات ینتمي كل من الحیوانات في الشكل؟  -2
   .............................: االسفنج-
  ..........................: قندیل البحر -
 ................................: االسكارس -

 وضح طریقة التكاثر الجنسي؟. جنسیا وال جنسیا: یتكاثر االسفنج بطریقتین  -3
...................................................................................................    

        ................................................................................................  
 كیف یستطیع قندیل البحر من االمساك بالفریسة؟ -4

.................................................................................................  
  

  
 :تأمله وأجب عما یلي .أحد أنواع المناظیر الفلكیة یبین الشكل المجاور - ب

 .........................المنظار الذي تراه في الشكل؟  مما اس -1
 . -غیر الذي في الشكل–اذكر اثنین من المناظیر الفلكیة  -2

-.....................       - .........................  
  لماذا؟ .ظم الظروف الجویةیستعمل هذا المنظار في مع -3         

            .................................................................  
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 ( 4 )   صفحة           )         العام : (العلوم     المسار

  

صفحات 7االمتحان في  أسئلةالحظ أن   

  
 :تأمل المخطط أدناه ثم أجب عن األسئلة التي تلیه -  ج

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .كمل الفراغ في المخططأ -1
 :على كل من المكونات التالیة یحتوي) الرأس، الصدر، البطن(  أي من اجزاء جسم الحشرة -2

 .....................: األعضاء التناسلیة -
 .....................: قرون االستشعار -
 ......................: األرجل المفصلیة -

  .................................. ما دور هذا الجهاز؟. للحشرات جهاز دوري مفتوح -3
  

 : السؤال الثالث
  . یبین الشكل المجاور كتلتین هوائیتین تشكالن جبهة هوائیة -أ

  :تأمله وأجب عن األسئلة التالیة    
 ما الفرق بین الكتلة الهوائیة والجبهة الهوائیة؟ -1

  .................................................... :الكتلة الهوائیة
  ..................................................: الجبهة الهوائیة

 .............................ما نوع الجبهة الهوائیة المبینة في الشكل؟  -2
ما األحوال الجویة التي تصاحب هذه الجبهة؟ یمكن ان تسبب هطول  -3

............................................................................................... 
 كیف یتكون الرعد؟. ض الجبهات الهوائیة حدوث عواصف رعدیةیصاحب بع -4

  ...............................................................................................  
................................................................................................  

  .........................یجعل الریاح تدور عكس عقارب الساعة في مركز االعصار البحري؟  ما الذي -5

 الالفقاریات

.................... .............. شوكیات الجلد 
.. 

 ...............  

 الحلزون
 

 العلق
 

 نجم البحر
 

 الحشرات
 

............

. 
............
.... 

ذوات 
 االرجل
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 ( 5 )   صفحة           )         العام : (العلوم     المسار

  

صفحات 7االمتحان في  أسئلةالحظ أن   

  
 .تأمله ثم أجب عن االسئلة التي تلیه. تصنف الحبلیات وفقا للمخطط أدناه -ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      .أكمل الفراغ في المخطط  -1
  ابسة؟كیف تكیفت حاستا السمع والبصر لدى البرمائیات للعیش على الی -2

  .............................................................: السمع
  ............................................................: البصر

  ؟لماذا. الجلد السمیك الجاف للزواحف من أهم التكیفات للعیش على الیابسة یعد-3
          ...............................................................................  

  
  النجوم التي یبین الشكل المجاور مجرة درب التبانة التي تحتوي بالیین  - ج

   :األسئلة التالیة تأمله وأجب عن. مركز المجرة حولتدور      

 ...................................ما نوع مجرة درب التبانة؟  -1

 .......................................................ى النجوم في السماءأثناء النهار؟ لماذا ال نر  -2

 .................................................كیف تفسر سبب اختالف الوان النجوم في السماء؟  -3

    ...................................................كیف یتحول النجم الكبیر الى نجم فوق عمالق؟  -4

.................................................................................................... 

  ........................................................لى ثقب أسود؟ متى یتحول النجم فوق المستعر إ -5
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 الشفنینات الجلكي الشعري
 الضفدع

 الحبلیات

................. الذیل حبلیات
. ..............

... 
 السھیم
 

..............
............. 

.............. الثدییات الطیور
.............. 

لالفكیاتا  ..............
..... 

.............

. 



 ( 6 )   صفحة           )         العام : (العلوم     المسار

  

صفحات 7االمتحان في  أسئلةالحظ أن   

 
  

  :السؤال الرابع

في مداراتها حول كواكب المجموعة الشمسیة  المجاوركل الش یبین -أ  
  اعتمادًا علیه وعلى ما درسته أجب عن األسئلة التي تلیه. الشمس

 ما الذي یجعل الكواكب تدور حول الشمس؟  -1
....................................................  

صنف الكواكب في الشكل إلى كواكب داخلیة وكواكب خارجیة  -2
 :كتبها في الجدول التاليوا

  الكواكب الخارجیة  الكواكب الداخلیة

.......................................  .............................................  

 

ما الظاهرة الفلكیة التي تحدث عندما تحجب األرض ضوء الشمس عن القمر، وما نوع المد الذي یحصل لماء  -3
 حالة؟البحر في هذه ال

  .......................: نوع المد -                   ..................: اسم الظاهرة الفلكیة-
 لماذا تتفاوت درجة حرارة سطح عطارد بشكل كبیر بین اللیل والنهار؟ -4

....................................................................  
  

  تغیرات درجة الحرارة خالل طبقات الغالف یبین الشكل المجاور -ب
 :ادرس الشكل ثم أجب عن األسئلة التالیة. الجوي الذي یتكون من الغازات 
 . وسفیررارة مع االرتفاع خالل طبقة التروبصف تغیر درجة الح -1

............................................................ 
 .وياذكر المكونات الصلبة للهباء الج -2

-       ...........- .............      - ............... 
 ..........................ما أهم ما یمیز طبقة الستراتوسفیر؟  -3
 لماذا تصعب مالحظة الغالف الجوي أو األحساس به؟  -4

..............................................................  
 كال من الضغط الجوي وسرعة الریاح؟ما اسم الجهاز الذي یقیس  -5
  .......................: سرعة الریاح                    ..............: الضغط الجوي        

  

 
 

8 

 
 

9 

 
 
 

  درجة26



 ( 7 )   صفحة           )         العام : (العلوم     المسار

  

صفحات 7االمتحان في  أسئلةالحظ أن   

  
  

  .تأمل الصور في الجدول أدناه ثم اجب عن االسئلة التي تلیه - ج
  
  
  
  

 ما وجه الشبه بین النسر والطائرة؟ -1
........................................................................................  

 ما أهمیة كل من المخالب القویة واألجنحة الكبیرة في النسر؟ -2
 : ...................................................................المخالب القویة -
 ....................................: ...........................األجنحة الكبیرة -

 والبقرة؟ مي لها كل من الكنغر وآكل النمل الشوكيما مجموعة الثدییات التي ینت -3
  .................................. :الكنغر

   : ..............................آكل النمل الشوكي

  .....................................: البقرة
 .حیوان الوارد في الصورة المجاورة والذي ینتمي لمجموعة آكل النمل الشوكيسم ال -4

................................................................................  
                    ................................................ ؟وضح كیف یتكاثر آكل النمل الشوكي -5

  

   

  

  سئلةانتهت األ

  

  

  

  

 بقرة    
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 كنغر آكل النمل الشوكي نسر


